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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลั ก สู ต รการแพทย์ แผนไทยประยุ ก ต์บั ณฑิต สาขาวิ ช าการแพทย์ แผนไทย วิ ทยาลั ย การแพทย์แ ผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่ม ค2 คือเป็น
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เน้นระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 2557
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ มี โดยมีตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จานวน 7 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จานวน 2 ตัวบ่งชี้
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รายนามคณะกรรมการการประเมิน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ
รศ.พิมพ์อาไพ
ผศ.ดร.นิตยา
ผศ.รุ้งสวรรค์

นามสกุล
เวนเซล
โง้ววัฒนา
วรรณสุทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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บทนา
3.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ที่ตั้ง
เลขที่ 8 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิ ต
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีพุทธศักราช 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี (ชื่อเดิม) และสถาบันการแพทย์แผน
ไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทย)” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) โดยได้การรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ซึง่ ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนในระบบขึ้นในสถานศึกษาของรัฐเป็นแห่งแรก
ปีการศึกษา 2547
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ
ต่อเนื่อง 2 ปี และปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ปีการศึกษา 2549
ปรับสถานะสาขาวิชาที่มีสถานะเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเทียบเท่าคณะ เพื่อให้จัดการศึกษาวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทยให้พัฒนาในทุกๆ ด้านมากยิ่งขึ้น จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
เป็ น วิทยาลั ย การแพทย์ แผนไทย ซึ่งจั ดตั้ งขึ้นตามมติส ภามหาวิทยาลั ยฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549
ปีการศึกษา 2550
ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรใหม่ จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี เป็น หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งผ่านการรับรองกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ปีการศึกษา 2551-2553
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ของคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ฯ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาเพื่อต้องการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น และหมวดวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการฝึกสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2554-2558
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิช าชี พ พ.ศ.2554 โดยหลั กสู ตรมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษาและบริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2559-2562
มีการพัฒนาและปรั บปรุง โครงสร้างหลักสูตร โดยกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นรายวิช า
ภาคปฏิบัติให้มีสัดส่วนชั่วโมงการสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง จัดกระบวนรายวิชาให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทุกภาคการศึกษา จัดทาเงื่อ นไขในการสอบขั้นปรีคลินิก ใน
ชั้น ปี ที่ 3 และขั้น การสอบประมวลความรู้ในวิช าชีพ ในชั้นปีที่ 4 ในแผนการเรียน เพื่อเพิ่มอัตราการสอบผ่ านใบ
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ประกอบวิชาชีพ จัดทาสมรรถนะอาชีพและปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพและ
ความต้องการของสถานบริการสุขภาพ
ปรัชญาของหลักสูตร (Philosophy)
ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในการทาเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิล ปะสาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์ กระทรวงสาธารณสุข และเน้น
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
2. มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆในการทาเวชปฏิบัติ และการพัฒนา
งานทางด้านการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ
3. มีทักษะ สามารถวางแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างมีระบบ และควบคุมให้งานเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
5. มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการดาเนินงานด้านการ แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
6. มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีความชานาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
-
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4. ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2557
ผลการประเมิน/
ระดับคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด เกณฑ์ผ่าน 4 ข้อ
โดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4.22
องค์ประกอบ

3. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
3.1การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (ปีการศึกษาที่ประเมินและปี
การศึกษาย้อนหลังไปอีก 2 ปี ระบุร้อยละ)
- อัตราการสาเร็จการศึกษา(ปีการศึกษาที่ประเมินและปีการศึกษา
ย้อนหลังไปอีก 2 ปี ระบุร้อยละ)
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ระบุคะแนนเฉลี่ย)
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มี/ไม่มี การดาเนินการ)

ร้อยละ 88.64
39 คน
44 คน
3
4

3
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องค์ประกอบ
4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
- คะแนนการประเมิน
ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
- คะแนนการประเมิน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การสอน การประเมิน - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผู้เรียน
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการประเมิน/
ระดับคุณภาพ
3

ร้อยละ 20
1 คน
5 คน
5 คะแนน
0%
0 คน
5 คน
0 คะแนน
0.6
5 คน
ร้อยละ 12
2.67 คะแนน
3

2

3
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องค์ประกอบ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- จานวนตัวบ่งชี้ที่จะต้องประเมินในปีที่ประเมินทั้งหมด (ดูจาก
มคอ.2)
- จานวนตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรสามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์
- ร้อยละของผลการดาเนินการได้ตามเกณฑ์
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมิน/
ระดับคุณภาพ
3

14 ตัวบ่งชี้
14 ตัวบ่งชี้
ร้อยละ 100
3
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ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา)
จุดเด่นของการดาเนินงาน
1. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรโดย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการใน
เน้นในทักษะที่อาจารย์ถนัดและนามาสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
2. มีแหล่งฝึกทักษะทางวิชาชีพภายในที่เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ
สอนแบบ Active Learning และ Problem Based
Learning
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงกับสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ส่งเสริมให้อาจารย์นาความรู้ที่ได้จากการประสบการณ์
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ
ณ แหล่งฝึกปฏิบัติของวิทยาลัย
2. พัฒนาแหล่งฝึกวิชาชีพภายในให้เป็นไปตามระดับ
มาตรฐานที่รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
3. มีการจัดการความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบ Active Learning และ Problem Based
Learning อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
2. มีการให้คาปรึกษาด้านแนวทางการทาผลงานทาง
วิชาการแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 15 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัส 25501911104373
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
ปัจจุบัน

นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา นางสาวศิริกันยา สยมภาค

นายปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์

นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์

นางสาวอรทัย สารกุล

นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา

นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
นางสาวลัดดาวัลย์ ชูทอง

นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล)
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2558 เป็นประธานหลักสูตรแทน
เนื่ องจากนางสาวศิ ริ กัน ยา สยมภาค คุณ วุ ฒิ
ตรงสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักฐาน 1.1)
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤศจิ ก ายน 2555
เป็ น อาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต รแทนนายปิ ย ะพงษ์ ยั พ ราษฎ ร์
เนื่องจากลาออกจากราชการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 25
กันยายน 2557 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แทนนางสาวอรทัย สารกุล เนื่องจากมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (หลักฐาน 1.2)
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2558/เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แทน เนื่ อ งจากนางสาวลั ด ดาวั ล ย์ ชู ท อง
เนื่องจากคุณวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (หลักฐาน 1.2)

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ
นางสาวศิริกันยา อาจารย์
วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
สยมภาค
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554
กระทรวงสาธารณสุข

2554
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนรินทร์ทร
พันธ์สวัสดิ์

นางสาวขนิษฐา
มีประดิษฐ์

นางสาวสายเพชร์
ประภาวิชา

นายกรวินท์วิชญ์
บุญพิสุทธินันท์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (บ.ป.)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (บ.ป.)
วท.ม.(วิทยาการทางเภสัชศาสตร์)
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
ปวส.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (บ.ป.)
ประเภทเภสัชกรรมไทย (บ.ภ.)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
ปวส.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (บ.ป.)
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เคมี)

อาจารย์ผู้สอน (หลักฐาน 1.3)
1. นางศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
2. นายไฉน น้อยแสง
3. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา
4. นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส
5. นางสาวเบญจวรรณ โสภา
6. นางสาวเบญจวรรณ ศฤงคาร
7. นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์
8. นางสาวปาริชาติ แปลงไธสง
9. นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
10. นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
11. นางสาวโชติกา ภูถี่ถ้วน
12. นางสาวอรษา ชัยชุมพร
13. นายสุรชัย เตชะเอ้ย
14. นายวรเชษฐ์ ขอบใจ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2550

กระทรวงสาธารณสุข

2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2555
2550

โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย 2547
กระทรวงสาธารณสุข
2547
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2544
2556
2550

โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย 2545
กระทรวงสาธารณสุข
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2549
2546
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15. นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
16. นางสาวเอมอร ชัยประทีป
17. นางสาวศิริกันยา สยมภาค
18. นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
19. นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์
20. นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา
21. นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
22. นางสาวรสริน ทักษิณ
23. นางสาวยามีละ ดอแม
24. นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธ์
25. นางสาวสุรัติวดี ทั่งมั่งมี
26. นางสาวทิศากร ดารงพุฒิเดชา
27. นางสาวอรทัย สารกุล
28. นางสาวเขมจิรา จามกม
29. นางสาวปภาดา แห้วเพ็ชร
30. นายธีรรัชศร แสงงาม
31. นายภากรณ์ ภู่สุวรรณ
อาจารย์พิเศษ (หลักฐาน 1.4)
1. นางพวงผกา กิตติรุ่งเรือง
2. นายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม
3. นางสาวศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล
4. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศรีวงศ์
5. นายแพทย์พีรยุทธ เฟื่องฟุูง
6. นายแพทย์วิจารณ์ วชิรวงศากร
7. เภสัชกรอลงกต แสงจันทร์ฉาย
8. นายพัทธยากร สิมละคร
9. นายนที สุขเกษมสุวรรณ
10. นายไพศาล เวชพงศา
11. นางสาวณัชชา เวชพงศา
12. นายถวัลย์ บุญภักดี
13. นางวิภาวรรณ รัตนพิทักษ์
14. นางยุพิณ อุตวงศ์
สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ประกอบด้วยห้องบรรยาย จานวน 5 ห้อง และห้องปฏิบัติการจานวน 5 ห้อง
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด 5 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

2

3
4
5
6
7
8
9
10

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4
ปริญญาเอก
1
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรที่ มีคุณวุฒิ ระดับ ปริญญาโทหรื อเทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือสั ม พันธ์กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน คือ
1. นางสาวศิริกันยา สยมภาค
คุณวุฒิ วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
2. นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์ คุณวุฒิ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
และอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 3 คน คือ
1. นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
2. นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์
คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาการทางเภสัชศาสตร์)
3. นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คุณวุฒิ ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
ภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลา ปี พ.ศ. ที่ใช้
ปี พ.ศ. ที่ครบรอบ การพิจารณา
(เริ่มต้น-สิ้นสุด) ปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
2555-2558
2559 - สภาวิ ช าการอนุ มัติ ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
- สภาวิชาชีพเห็ นชอบหลั กสูตร
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
- สกอ. รับทราบการเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
หลักสูตรปัจจุบัน
2555-2558
2559
ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตร ปีที่ 3
ของรอบระยะเวลา
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
กระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและคณะกรรมการวิ พ ากษ์
หลั กสู ตรที่ประกอบด้ว ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอก ตามคาสั่ งที่
362/2558 เมื่อ 23 มีนาคม 2558 (หลักฐาน 1.5)
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/
ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ
จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
เป็นโอกาสทาให้ ประเทศไทยเป็น เป็นศูนย์กลางการบริการ
เพื่อจัดทากรอบแนวคิด
ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ มีการเปิดเสรีการค้าด้านบริการ
สุ ข ภาพของอาเซี ย น และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนทุกมิติด้วย
แนวปฏิบัติ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทาให้เกิดนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การใช้ แ ละพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ
การแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พื้ น บ้ า น และการแพทย์
ทางเลือก นอกจากนี้ยังมีการกาหนดกรอบและแนวทางในการ
มุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไท ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิธีไท ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2555-2559) มีการพัฒนากาลั งคนด้านการแพทย์
พื้ น บ้ า น การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กให้ มี
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คุณภาพและได้รั บการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ตามมติส มัช ชา
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 2 มติ 7 กล่ า วคื อ ว่ า “การพั ฒ นา
การแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พื้ น บ้ า น และการแพทย์
ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพกระแสหลักของประเทศ
คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ” ภาครัฐมีนโยบายในการ
สนับสนุนให้สถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐทุกระดับมีแพทย์
แผนไทยประยุกต์ประจา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น พบว่า
บัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจานวนมาก ได้แก่ สถาน
บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โรงงานผลิ ต ยา
สมุนไพรแผนโบราณ เป็นต้น
ความพร้อมของคณะ
1. มีความพร้อมด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มีแหล่งฝึกทักษะภายใน ประกอบด้วย
2.1 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ ข องสภาวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ มีจานวนผู้มารับบริการเพียงพอต่อการศึกษาการทา
เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.2 สถานผลิตยาสมุนไพร
2.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสมุนไพร และอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
จุดเด่นของหลักสูตร
- หลักสูตรเน้น จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-on) สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย
- มีการส่งนักศึกษาไปฝึกทักษะทางวิชาชีพด้านการผลิต
ยาสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรมในสถานประกอบการด้านการ
ผลิ ต สมุ น ไพรที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และฝึ ก ทั ก ษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความชานาญในทักษะทางวิชาชีพ
- มีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ
วิจัย ในรายวิชาปัญหาพิเศษด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คู่แข่ง
ปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 8 แห่ง ได้แก่ ม.มหิดล, ม.
ธรรมศาสตร์, ม.บูรพา, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ม.แม่ฟูาหลวง,
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3. เสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ

4. เสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรและการสอน
5. จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 และ
เสนอ สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร
6. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
7. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ

8. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัย
9. สวท. แจ้งสานักงานคณะกรรมการ

ม.มหาสารคาม, ม.นเรศวร, ม.พะเยา
หลักสูตรรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ความต้องการของผู้เรียน
- จานวนผู้สมัครย้อนหลัง
- ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ผลการดาเนินการของหลักสูตร มคอ.7 สรุปปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตรเดิม
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
4. ปรัชญา มหาวิทยาลัย/ วพท./ หลักสูตร 6. สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญา
ไทยและสุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2)
5. ผลประเมินหลั กสู ตร/ ผลการวิเคราะห์ สมรรถนะของ
บัณฑิต โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้ใช้บัณฑิต และนักเรียน
เสนอต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
หลักสูตรดาเนินการจัดทาแบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
หลั ก สู ต รจะด าเนิ น การจั ด ท าร่า งหลั ก สู ต ร มคอ.2 และส่ ง
หลั ก สู ต รให้ สวท. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง พร้ อ มกั บ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเสร็จสิ้นก่อน
เดือนสิงหาคม 2558
สวท. น าเสนอร่ า งหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ต่ อ คณะ
กรรมการบริ ห ารวิ ช าการและวิ จั ย พร้ อ มกั บ ด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายในเดือนสิงหาคม 2558
สวท. ตรวจสอบร่างหลักสูตร รวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
และน าเสนอต่อสภาวิช าการ หากมีการแก้ไขให้ วิท ยาลั ย ฯ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ ภายในเดื อ น
กันยายน 2558
สวท. ตรวจสอบร่างหลักสูตรรวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย หากมี ก ารแก้ ไ ขให้ วิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายในเดือนตุลาคม 2558
หลักสูตรจัดส่งหลักสูตร มคอ.2 ฉบับสมบูร ณ์ให้ สวท. เพื่อให้
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11
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

สวท. ตรวจสอบหลักสูตรรวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ และ สวท. เสนอ สกอ.
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................
12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1-5 ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและ
เปรียบเทียบผลการ
(Key Performance Indicators) เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
1. อาจารย์ ประจาหลักสู ตรอย่างน้อย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม ได้ จั ด ประชุ ม 4 ครั้ ง แต่ ล ะครั้ ง มี
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว ม
ดาเนินงานหลักสูตร
ประชุ ม มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 การ
ประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง มี ก ารก าหนด
วาระการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการด าเนิ น งานของ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(รายงานการประชุมหลักสูตร 2.3-2.6)

2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุก
รายวิชา

มคอ.2 คณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ไ ด้
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555



หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาบันทึก มคอ.3 และ มคอ.4
ผ่ านโปรแกรม Vision Net ของ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน มทร.ธัญบุรี 7 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึ ก ษา และน าส่ ง ส าเนา
เอกสาร มคอ.3 ที่อาจารย์ประจา
หลักสูตร (ในระบบ Vision Net มทร.)



(เล่มหลักสูตร พทป.บ. พ.ศ. 2554)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาบันทึก มคอ.5 และ มคอ.6
ผ่านโปรแกรม Vision Net ของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ธัญบุรี 30 วันหลัง
สิ้นสุดการเรียนแต่ละภาคการศึกษา
และนาส่งสาเนาเอกสารที่อาจารย์
ประจาหลักสูตร (ในระบบ Vision Net มทร.)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ หลักสูตรจัดทามคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 และ
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
จัดส่งสาเนาให้กับ สวท.





หมายเหตุ ผลการดาเนินงานใน ข้อ1 ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้โปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.
ธัญบุรี
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.6)
3. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีคุณวุฒิเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 แต่ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบ
การศึกษาตรงในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการจัดทาแผน
กรอบอัต ราก าลั ง (หลัก ฐาน 2.1) เพื่ อขอรั บ อาจารย์เ พิ่ม โดยได้ นาเสนอเข้า ที่ ประชุ ม ต่อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ โดยมีการวางแผนรับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่ตรงตามตาแหน่ง 3 อัตรา
เพื่อให้ตรงตามกรอบอัตรากาลังของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
4. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร
5. มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์การทางาน
วิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จากปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ตรง
ตามเกณฑ์ที่สกอ. กาหนด โดยมีอาจารย์ระดับปริญญาตรี 1 คน และไม่มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในปี
การศึกษา 2557 หลักสูตรจึงมีการเสนอขอแต่งตั้งเพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
หลักสูตรเสนอชื่อ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย
พิจารณา

เห็นชอบ

วิทยาลัยจัดทาแบบ
ปรับปรุงการแก้ไขอาจารย์
ประจาหลักสูตรส่ง สวท.

สวท. นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ
และวิจัยเพื่อพิจารณาและ
ดาเนินตามขั้นตอน
(เอกสารแนบ)
แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ

ผลการดาเนินงาน พบว่า ได้อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ตาแหน่ง คือ นางสาวศิริกันยา สยมภาค (หลักฐาน 1.2) แต่
จากแผนรับประจาอาจารย์หลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่ตรงตามตาแหน่ง 3 อัตรา และขาดอีก 2 อัตราที่อยู่ระหว่างการ
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
ประกาศรับสมัคร (ตามประกาศมหาวิทยาลัย ) แต่ยังไม่มีผู้สมัคร จากการวิเคราะห์พบว่าสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น สาขาขาดแคลนจึงมีผู้สาเร็จ การศึกษาน้อย ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ มี
แผนการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ประจาตาแหน่งที่ยังขาดอยู่ โดยจะมีการประสานกับผู้ที่กาลังศึกษาในสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ในปีการศึกษา 2557 การทาหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปตามขอบข่ายงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อกาหนดหน้าที่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้
1. ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและครอบคลุมทุกพันธกิจ
4. ประชุมติดตาม/ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับพันธกิจ
5. ประชุมวางแผนการดาเนินการตามพันธกิจที่บูรณาการพันธกิจด้านต่างๆ
6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมคอ.
7. ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก้ไข
2. การบริหารอาจารย์
ในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ บางรายวิ ชาที่หลักสูตรไม่สามารถจัดสรรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ เนื่องจากขาดอัตราอาจารย์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้เสนอ
เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีการศึกษา 2557 มาสอนในรายวิชา และ
เสนอวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยให้มีการจัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง (หลักฐาน 2.2) เพื่อขอรับอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพิ่ม จานวน 4 ตาแหน่ง โดยผ่านการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2557 ผล
การดาเนินงานพบว่า วิทยาลัยฯ ได้รับการบรรจุอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาเทคนิคการการแพทย์ และสาขาเภสัชศาสตร์ จานวน 3 ตาแหน่ง และยังขาดอีก 1 ตาแหน่ง ที่ยังอยู่ระหว่าง
การประกาศรับสมัคร
ในปีการศึกษา 2557 การบริหารอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการจัด
(หลักฐาน 2.3)
ประชุม
เพื่อขอเปิดรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร มีการพิจารณาและกาหนดให้อาจารย์สอนใน
รายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรายวิชาที่
มีการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพได้กาหนดให้มีอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์ผู้ช่วยสอน 1 คน ควบคุมการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา 8 คน (มคอ.3,4 รายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพ) พบว่า ในการฝึกปฏิบัติอาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และ
นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาด้านการเรียนในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร บรรจุใหม่จานวน 2 คน และมีการแต่งตั้ง (หลักฐาน 2.7) ผู้กากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีระบบการดูแลอาจารย์ใหม่เพื่อให้คาแนะนาด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรมีการกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีระบบประเมิน
การปฏิบั ติงานของอาจารย์ ใหม่ เมื่ออาจารย์ ใหม่ผ่ านการประเมิน การทดลองปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรจะเสนอชื่ออาจารย์ใหม่ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
หากอาจารย์ที่ถูกเสนอชื่ อมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะดาเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรและเสนอชื่อเพื่อให้ความเห็นชอบตามลาดับก่อนเสนอสภาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพิจารณาแล้วและมีประเด็นสงสัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทบทวนและนาเสนออีกครั้ง
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3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ด้านผลงานวิชาการ
หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านในการเตรียมขอผลงานวิชาการ โดยได้วางแผนให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรรายวิชาให้รับผิดชอบทุกภาคการศึกษา เพื่อนามาประกอบในการขอผลงานทางวิชาการ (หลักฐาน 2.3)
โดยเริ่มดาเนินการให้ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
เนื่องจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 4 คน วุฒิปริญญาโท มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1-4 ปี
และอีก 1 คน คือ นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คุณวุฒิปริญญาเอก ได้ยื่นขอตาแหน่งเมื่อ มิถุนายน 2558
ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา
ประชุมวิชาการ และฝังตัว ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2556 พบว่าการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และฝัง
ตัวของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน จึงมีการนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการสอนน้อย
ดังนั้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และฝังตัว โดยต้องมีความสอดคล้องกับ หลักสูตร และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
โดยวิทยาลัยฯ จัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลการดาเนินการพบว่า ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตร มีการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับหลักสูตรและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ (หลักฐาน 2.8) ดังนี้
ชื่อ-สกุล
กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
หน่วยงานที่จัด
นางสาวศิริกันยา
อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 21-24 เม.ย. 2558
ม. เทคโนโลยีราชมงคล
สยมภาค
นิเทศประจาแหล่งฝึกฯ
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ ธัญบุรี
ราชพยาบาล ม.มหิดล
อบรมอาจารย์ใหม่
1-3 ก.ค. 2558
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ณ ม. เทคโนโลยีราชมงคล ไทยและการแพทย์
ธัญบุรี
ทางเลือก
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 21-22
วิทยาลัยการแพทย์แผน
การพัฒนากระบวนการเรียน พ.ค. 2558 และระยะที่ 2 ไทย ม. เทคโนโลยีราช
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก วันที่ 26-27 พ.ค. 2558 มงคลธัญบุรี
ปฏิบัติมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
อบรมระบบการเรียนการสอน 7-8 ส.ค. 2558
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน ไทย ม. เทคโนโลยีราช
ไทย
มงคลธัญบุรี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 ก.ค.-3 ส.ค. 2558
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ด้านเภสัชกรรมแผนไทย
ณ โรงพยาบาลการแผน ไทย ม. เทคโนโลยีราช
ไทย และการแพทย์
มงคลธัญบุรี
ทางเลือกยศเส
นางสาวนรินทร์ทร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-25 ก.ค. 2557
วิทยาลัยการแพทย์แผน
พันธ์สวัสดิ์
ในสถานประกอบการด้านเวช ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิม ไทย ม. เทคโนโลยีราช
กรรมแผนไทย
พระเกียรติ 80 พรรษา
มงคลธัญบุรี
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ศึกษาดูงานในประเทศ เรื่อง
ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา
และระบบการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อบรมระบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
การพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ
นางสาวขนิษฐา
มีประดิษฐ์

นางสาวสายเพชร์
ประภาวิชา

31 มี.ค.-4 เม.ย. 2557
ณ โรงพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

7-8 ส.ค. 2557
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
ระยะที่ 1 วันที่ 21-22
พ.ค. 2558 และระยะที่ 2
วันที่ 26-27 พ.ค. 2558
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
9-18 ก.ค. 2557
ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบลโคกสลุง
23 พ.ค.-7 มิ.ย. 2557 ณ
เมืองเวินโจว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
28 เม.ย.-1 พ.ค. 2557
ณ โรงพยาบาลภาคกลาง

วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการด้าน
เภสัชกรรมแผนไทย
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการค่ายการแพทย์แผน
จีน
ศึกษาดูงานในประเทศ
ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา
และระบบการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อบรมระบบการเรียนการสอน 7-8 ส.ค. 2557
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 21-22
การพัฒนากระบวนการเรียน พ.ค. 2558 และระยะที่ 2
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก วันที่ 26-27 พ.ค. 2558
ปฏิบัติมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4-6 ส.ค. 2557 และ 13ในสถานประกอบการด้าน
15 ส.ค. 2557
หัตถเวชกรรมแผนไทย
ณ คลินิกแพทย์แผนไทย
บมจ. กสท โทรคมนาคม
อบรมระบบการเรียนการสอน 7-8 ส.ค. 2557
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 21-22
การพัฒนากระบวนการเรียน และระยะที่ 2 วันที่ 26-27

วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผน
ไทย ม. เทคโนโลยี ร าช
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การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ

นายกรวินท์วิชญ์
บุญพิสุทธินันท์

พฤษภาคม 2558 ณ
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 29 มิ.ย.-24 ก.ค.
ด้านหัถเวชกรรมแผนไทย
ณ โรงพยาบาลการแผน
ไทย และการแพทย์
ทางเลือกยศเส
อบรมระบบการเรียนการสอน 7-8 ส.ค. 2557 ณ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 28 มิ.ย.- 22 ก.ค. 2557
ด้านเภสัชกรรมแผนไทย
.

มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ม. เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
โรงพยาบาลการแผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ยศเส

หลักสูตรมีการติดตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ ในโครงการอบรมระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการนาความรู้จากโครงการไปใช้ในการจัดแผนการเรียนการสอนในรายวิชา
เภสัช กรรมแผนไทย 2 จากการสังเกตพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้น ในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2/2556 มีนักศึกษาที่ได้เกรด A (ค่าคะแนน ≥ 80 คะแนน) คิดเป็นร้อย
ละ 28.21 และในปีการศึกษา 2/2557 มีนักศึกษาที่ได้เกรด A คิดเป็นร้อยละ 44.00 (หลักฐาน 2.9)
นอกจากนี้ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมทั้งของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง และเข้า
ร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (หลักฐาน 2.10) โดยในปีการศึกษา 2557 นั้น ได้มีการประชุมที่จัดขึ้นและ
อาจารย์ได้เข้าร่วม ดังนี้
1. อาจารย์ขนิษฐา มีประดิษฐ์, อาจารย์นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์ และอ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 (The 2nd Academic
Science and Technology Conference 2014: ASTC 2014) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
วันที่ 21 มีนาคม 2557
2. อาจารย์สายเพชร์ ประภาวิชา เข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ : An invitation to the
international conference “update in Herbal Medicine and Quality Analysis” during March 31 - April
1, 2015 ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
3. อาจารย์ศริ ิกันยา สยมภาค, อาจารย์สายเพชร์ ประภาวิชา,อาจารย์ขนิษฐา มีประดิษฐ์, อาจารย์ นรินทร์ทร
พันธ์สวัสดิ์ และ อ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 (The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015: ASTC 2015) ณ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557
จากปีการศึกษา 2556 พบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีคุณวุฒิเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554 ยังไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบ
การศึกษาตรงในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2557 มีแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีอาจารย์ที่จบตรง
ในสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุ กต์เ พิ่มขึ้ น โดยมีก ารส่ งเสริ มให้ อ าจารย์ผู้ ช่ ว ยสอน 1 คน ศึ กษาต่อในระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้แก่ นางสาวแสงนภา จาปาสุริ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 2.11) และกาลังจะสาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 (พ.ศ. 2559)
ในปีการศึกษา 2557 ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (หลักฐาน 2.12) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง จาก
การสรรหา หรือ การเสนอชื่อจากคณะกรรมการระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลในการทา
ความดีให้กับหน่วยงานหรือองค์กร หลังจากนั้นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินหรือเสนอ
เพื่อรับรางวัลตามความเหมาะสมต่อไป
คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 มีการแต่งตั้งอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4
คน ทาให้หลักสูตรมีการพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการมากขึ้น ดังนั้นรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมดจานวน 5 คน ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ซึ่งเป็นปรับปรุงและพัฒนา
จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2556
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
20

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

20
20

x 5

= 5

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 0
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน

=

x5
60

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

0
60

x 5

- จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (หลักฐาน 2.13)
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อผลงาน
Boonpisuttinant, K., Kritape,
S., Hohum, T., Sarakul, O.,
Khongprik, Y., and Sodamook,
U.,
ชไมพร ไกยสิทธิ์,
ขนิษฐา มีประดิษฐ์,

Phosphodiesterase Type - 5
inhibition activity of
medicinal recipes from “Pet
Nam Eak” Thai traditional
medicinal book for erectile
dysfunction. 17-19 Dec, 2014.
การสร้างแบบประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

= 0

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ค่า
น้าหนัก
0.4

The 2014 Tokyo
International
Conference on Life
Science and Biological
Engineering (ILSBE
2014). 903-909.
วารสารพัฒนาการเรียน 0.2
การสอน มหาวิทยาลัย

24

ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สาริศา บริเพชร์

ประเภทงาน
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูสานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาระยองเขต 1

รังสิต 2558; ปีที่ 9 ฉบับที่
1, 39-49.

ระดับคุณภาพ
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ผลรวมถ่วงน้าหนัก
1
2
0
0
0
1

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x 100
5

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

1

x 100

=

20

5

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 5
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
1. การคงอยู่ของอาจารย์
จากรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีค่าเท่ากับร้อยละ 100
ปีการศึกษา
2555
2556
2557

จานวนอาจารย์ต้นปี
การศึกษา
5
5
5

จานวนอาจารย์สิ้นสุดปี
การศึกษา
5
5
5

อัตราการคงอยู่
(ร้อยละ)
100
100
100

2. ความพึงพอใจของอาจารย์
จากอัตราการคงอยู่ ในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการบริหาร และมีผลต่ออัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
ประเมินโดยแบบสอบถาม ซึ่งจะประเมินปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีผลการประเมินดังนี้
5 คือ ความพึงพอใจมากที่สุด
4 คือ ความพึงพอใจมาก
3 คือ ความพึงพอใจปานกลาง
2 คือ ความพึงพอใจน้อย
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
1 คือ ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เมื่อวิเคราะห์ผลจากค่าคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีรายละเอียด ดังนี้ (หลักฐาน 2.14)
หัวข้อประเมิน
ความพึงพอใจ
1) อัตราส่วนจานวนอาจารย์หลักสูตรต่อนักศึกษาเหมาะสม
3.6
2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอนตามหลักสูตร
4.2
3) อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมตามหลักสูตร
4.4
4) อาจารย์มีภาระงานเหมาะสมทุกพันธกิจ
4.4
5) คณะกรรมการบริการหลักสูตรมีระบบการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
4.0
6) อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการติดตาม/ประเมินผลการสอบอาจารย์ผู้สอน
4.0
7) อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นในหลักสูตร 4.0
8) อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยทุกภาค
4.6
การศึกษา
9) สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
3.6
10) สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความทันสมัย
3.0
11) มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
2.8
12) มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผล
3.4
13) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
2.8
14) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม
3.2
15) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย
3.2
จากผลการประเมินพบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการมีงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและการมีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ (ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 2.8) หลักสูตรมีการทบทวนถึงปัญหา โดยประชุม
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในปีการศึกษา 2558 (หลักฐาน 2.14.1)
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2553-2557
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
2553
2554
2555
2556
2557

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
2557
63
50
48
48
1
48
42
42
42
42
42
39*
52
50
57

* ข้อมูล ณ 7 กรกฎาคม 2558 จาก สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากตารางแสดงข้อมูลจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่ปี การศึกษา
2553-2557 พบว่า จากจานวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2556 ที่เพิ่มขึ้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจานวน
นักศึกษาแรกเข้า วิเคราะห์ได้ดังนี้ มีการเพิ่มช่องทางการประชาสั มพันธ์หลักสูตรมากขึ้น ได้แก่ การบริการวิชาการ
ควบคู่กับการประสัมพันธ์หลักสูตร การออกสื่อ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาให้จานวน
นักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2556 และ 2557 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการ
ประชุมเพื่อจัดทาแผนประชาสัมพัน ธ์เชิงรุก เพื่อแนะแนวการศึกษาของหลั กสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
การกาหนดเปูาหมายจานวนนักศึกษา มีการรับ 3 ระบบ โดย
1. ระบบโควตา เกณฑ์การรับโดยพิจารณาจากผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.5 และมาจากโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทาการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร
2. ระบบสอบตรง โดยมหาวิทยาลัย เกณฑ์การรับพิจารณาจากผู้ผ่านข้อสอบพื้นฐานวิทยาศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ และ ความรู้ทางวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ออกข้อสอบ และผ่านการสอบ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ในด้านต่างๆที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ระบบกลาง Admission โดยผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนตามที่ส่วนกลางการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกาหนด และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรในด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนในนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในกรณีคะแนนรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่านเกณฑ์ มหาวิทยาลัยจะมีการจั ดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ศิลปศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้สามารถเข้าไปศึกษาได้
การรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตได้กาหนดเปูาหมายจานวนรับนักศึกษา
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพความพร้อมของอาจารย์และสถานที่ และยังพิจารณาจาก
อัตราการคงอยู่ของช่องทางการรับนักศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการรับนักศึกษา
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พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีแผนการรับนักศึกษาในอัตราส่วน โควต้า:การรับตรง:admission เป็น 10:60:30
(หลักฐาน 3.1)
ผลการดาเนินงานพบว่า อัตราส่วนที่รับจริง เป็น 30:45:25 จากการประเมินแผนการรับในปีการศึกษา
2556 มีแผนการรับนักศึกษาในระบบการรับตรงมีอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนที่รับจริง (60:45) และแผนการรับ
นักศึกษาในระบบโควต้ามีอัตราส่วนน้อยกว่าอัตราส่วนรับจริง (10:30)
ในปีการศึกษา 2557 จึงปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาอัตราส่วน โควต้า:การรับตรง:admission เป็น
20:40:40 (หลักฐาน 3.2) ผลการดาเนินงานพบว่า อัตราส่วนที่รับจริง เป็น 20:50:30 ส่งผลให้อัตราส่วนที่รับนักศึกษา
จริงสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยให้นักศึกษา
ที่เข้ามาศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในกรณีคะแนนรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์
หรือคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้สามารถเข้าไปศึกษาได้ นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัย มีการ
จัดโครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (หลักฐาน 3.3) โดยกิจกรรมเน้นการเตรียมความพร้อม ให้ตระหนัก
ถึงความเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดี โดยให้มีความสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี และทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา
และอาจารย์ จากการประเมิน พบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการและนาไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 75.83
นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง คิดเป็นร้อยละ 83.33
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2556 ฝุายพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กาหนดภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษา แนะนาและติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักศึกษา ให้
ความช่ว ยเหลื อ สร้ างความเข้ าใจ และช่ ว ยแก้ไขปั ญ หาด้ านการเรีย นในแต่ล ะหลั กสู ตร โดยมีอั ตราส่ ว นการ
รับผิดชอบของจานวนอาจารย์ 2 คน จะรับผิดชอบนักศึกษา ต่อ 1 ชั้นปี จากการประเมินของหลักสูตร พบว่า
อัตราส่วนระหว่างจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาที่มีจานวนมาก (1 : 30) ทาให้อาจารย์ไม่สามารถดูแลและ
ให้คาปรึกษาได้ไม่ทั่วถึง
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย ในการปรับ
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาเสนอต่อฝุายพัฒนานักศึกษา (หลักฐาน 2.3) ให้มีอัตราส่วนจานวน
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อจานวนนักศึกษาเป็น 1 : 15 (หลักฐาน 3.4) และมีการกาหนดตารางเวลาการให้คาปรึกษาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังได้จัดทาช่องทางการติดต่อผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line,
Email และการติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง โดยฝุายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทาแบบฟอร์ม
ส าหรั บ อาจารย์ ที่ป รึ กษาใช้บั น ทึกข้อ มูล เช่น ประวัติ ส่ ว นตัว ของนักศึก ษาแต่ล ะคน แบบฟอร์มบันทึกการให้
คาปรึกษาในแต่ละครั้งทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นต้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ที่ปรึกษากาหนดให้
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อ การทาหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีคะแนนเต็ม 5 ซึ่งผลที่ได้จากการ
ประเมินคะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน ได้ระดับคะแนนมากกว่า 3.51 ทุกคน (หลักฐาน 3.5)
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และพบว่านักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคาแนะนา และเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกมากขึ้น
ด้านการกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา”
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เอกสารคู่มือ) ได้กาหนดการเข้าพบ
นักศึกษามีจานวนครั้งมากกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด คือ มหาวิทยาลัยฯ กาหนดการเข้าพบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา แต่หลักสูตรมีการประชุมวางแผนร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
(หลักฐาน 2.3)
กาหนดการเข้าพบของอาจารย์ที่ปรึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา (หลักฐาน 3.6) ซึ่ง
ไม่นับรวมที่นักศึกษามาขอพบเป็นการส่วนตัว
ในการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ใช้แบบฟอร์ม
ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาใช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ จ ากเวปไซต์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ
(www.tmc.rmutt.ac.th) เช่น ประวัติส่วนตัวของนักศึกษา แบบฟอร์มบันทึกการให้คาปรึกษา เป็นต้น ในกรณีที่มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมข้อเสนอแนะแจ้งต่อหลักสูตรเพื่อนามา
วางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยทาร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษา
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกาหนดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2557 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) เน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์นาการสอนรูปแบบ Problem Base Learning (PBL) ในรายวิชาอาการ
วิทยา และรายวิชาการสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนสอนอยู่ในระดับดี (มคอ.3 รายวิชา) และจากผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นที่ 1 (รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางปรีคลินิกและคลินิก) ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบว่ามีอัตราการสอบผ่านสูงขึ้นกว่าปี การศึกษา 2556 โดยผลการสอบขั้นที่ 1 ในปีการศึกษา
2556 จากนักศึกษาที่เข้าสอบจานวน 41 คน สอบผ่าน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 ในปีการศึกษา 2557 จาก
นักศึกษาที่เข้าสอบจานวน 37 คน สอบผ่าน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 (หลักฐาน 3.7)
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. อัตราการคงอยู่
ตารางเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปี ร้อยละการคงอยู่ของ
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
การศึกษา
นักศึกษา
หลักสูตร)
2553 2554 2555 2556 2557
2553
63
50
48
48
1
76.19
2554
48
42
42
42
87.50
2555
42
42
39*
92.86
2556
52
50
96.15
2557
57

29

ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
*ข้อมูลจาก สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จากข้อมูลในปีการศึกษา 2553-2556 พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้นในทุกปี ดังนี้
ในปีการศึกษา 2553-2557 ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาเท่ากับ 76.19, 87.50, 92.86 และ 96.15 ตามลาดับ
2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ตารางแสดงอัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ปีการศึกษาที่รับเข้า- จานวนที่ จานวนนักศึกษา จานวนที่สาเร็จ ร้อยละของนักศึกษาสาเร็จ
ปีการศึกษาที่สาเร็จ รับเข้า ณ ปีสุดท้ายของ ตามรอบ
ตามรอบหลักสูตร
ตามรอบหลักสูตร
รอบหลักสูตร
หลักสูตร
2552-2555
46
2553-2556
63
48
47*
97.92
2554-2557
48
42
37**
88.09
จากตารางแสดงจานวนนักศึกษาของปีการศึกษา 2553 ซึ่งสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556* จานวน
47 คน มีนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน เนื่องจากค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ทาให้ไม่สามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ ผลการศึกษาจึงไม่ครบตามแผนการศึกษา ทา
ให้ไม่สามารถขอสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาหาแนวทางแก้ไขโดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาเดิม คือ รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1 ที่มี
ระดับคะแนนเดิมเป็น D+
จากตารางแสดงจานวนนักศึกษาของปีการศึกษา 2554 ซึ่งสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557** จานวน
37 คน มีนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา จานวน 5 คน ซึ่งคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 1/2558 จานวน 4
คน และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2558 จานวน 1 คน
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (หลักฐาน
3.8)
ประเมินโดยแบบประเมิน ผลการประเมิน แบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงตามจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาที่คาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .94
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
3. โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
5. การเรียนการสอนมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53
6. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
7. เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
8. หลักสูตรที่ท่านจบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
9. ห้องเรียนบรรยายมีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
10. ห้องปฏิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69
11. ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
และจากผลการสารวจปีการศึกษา 2556 ด้านการจัดบริการของวิทยาลัย (หลักฐาน 3.9) พบข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งตรงกับการสารวจของหลักสูตร คือ ขอให้จัดหา
หนังสือที่ใช้กับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางการแพทย์ให้มากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรจึงได้
รวบรวมรายชื่อหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และเสนอ
ให้มีการจัดซื้อหนังสือ ซึ่งได้มีการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณ (หลักฐาน 3.10)
การจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรเน้นใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษา
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ เพื่อความสะดวก และนักศึกษายังสามารถร้องเรียนสายตรงผ่านทางผู้อานวยการ
วิทยาลัยได้อีกหนึ่งช่องทาง ซึง่ ในปีการศึกษา 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาที่ผ่านมาจากระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
จากการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีของ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการดาเนินการของกองพัฒนานักศึกษา (หลักฐาน 3.11) โดยจานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา สรุปได้ข้อมูลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
47
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
44
93.6
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
29
74.4
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
24
82.8
- ตรงสาขาที่เรียน
5
17.2
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
10
25.6
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
4
9.1
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
1
2.1
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สารวจ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557
การวิเคราะห์ผลที่ได้
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ค่าร้อยละ =

x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
39 x 100
39

=

= 100

100 x 5

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

100
=

5
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จากรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 4.45, 4.20, 4.07,
4.47 และ 3.93 ตามลาดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.22

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557
รหัส ชื่อวิชา
11-112-201 จุล
ชีววิทยา วิทยา
ภูมิคุ้มกันและ
ปรสิตวิทยา
11-112-202
เภสัชวิทยา
พื้นฐาน
11-113-201
เภสัชกรรมแผน
ไทย 1
11-114-202 เวช
กรรมแผนไทย 1
11-115-202
หัตถเวชกรรม
แผนไทย 1
11-122-102
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2
11-122-207
พฤกษศาสตร์
การแพทย์
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตร์และ

ภาค/ปี
การศึกษา A

B+

1/2557

-

-

1/2557

ร้อยละการกระจายของเกรด
B C+ C D+ D
3

18

12

15

1

1

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน
50
49

19 13

8

6

2

1

1

-

50

50

1/2557

10 20

13

3

4

-

-

-

50

50

1/2557

10 10

20

5

3

2

1

-

51

51

1/2557

2

17

16

10

2

3

-

-

50

50

1/2557

3

1

16

9

7

11

3

-

50

50

1/2557

2

10

10

15

8

2

3

-

50

50

1/2557

7

5

8

8

5

3

2

-

38

38

F

I
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รหัส ชื่อวิชา
เทคโนโลยี
11-112-206 การ
สืบค้นทางเวช
ศาสตร์ทั่วไป
11-112-207
วิทยาการระบาด
สาหรับการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
11-112-208 เวช
ศาสตร์ทั่วไป
สาหรับแพทย์
แผนไทยประยุกต์
1
11-112-302
โภชนาการ
11-113-303
เภสัชกรรมแผน
ไทย 3
11-114-304 ฝึก
ทักษะวิชา
ชีพเวชกรรมแผน
ไทย 1
11-115-304
หัตถเวชกรรม
แผนไทย 3
11-112-101
ระบบสาธารณสุข
และการบริการ
ทางการแพทย์
11-114-201
พื้นฐานเวชกรรม
แผนไทย
11-115-201
พื้นฐานหัตถเวช
กรรมแผนไทย
11-122-101

ภาค/ปี
การศึกษา A

ร้อยละการกระจายของเกรด
B C+ C D+ D

B+

1/2557

-

3

8

15

10

2

-

-

38

38

1/2557

12 9

8

3

4

1

1

-

38

38

1/2557

9

9

8

9

3

-

-

-

38

38

1/2557

38 -

-

-

-

-

-

-

38

38

1/2557

4

10

13

5

6

-

-

-

38

38

1/2557

1

9

20

6

1

-

-

-

37

37

1/2557

11 15

9

3

-

-

-

-

38

38

2/2557

21 15

4

2

1

-

1

-

-

44

44

2/2557

4

6

12

4

8

2

4

2

2

44

42

2/2557

3

10

12

10

5

3

-

1

-

44

43

2/2557

7

1

3

10

9

6

6

2

-

44

42

F

I

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน

33

รหัส ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1
11-122-103 เคมี
อินทรีย์สาหรับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
11-112-203
เภสัชเวท
11-112-204
พยาธิวิทยาและ
พยาธิสรีรวิทยา
11-114-203
อาการวิทยาและ
โรควินิจฉัย
สาหรับแพทย์
แผนไทยประยุกต์
11-113-202
เภสัชกรรมแผน
ไทย 2
11-114-203 เวช
กรรมแผนไทย 2
11-115-303
หัตถเวชกรรม
แผนไทย 2
11-122-205
มนุษย์ชีวเคมี
01-320-003
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
11-112-209 เวช
ศาสตร์ทั่วไป
สาหรับแพทย์
แผนไทยประยุกต์
2
11-113-304 ฝึก
ทักษะวิชา
ชีพเภสัชกรรม

ภาค/ปี
การศึกษา A

B+

2/2557

6

5

2/2557

ร้อยละการกระจายของเกรด
B C+ C D+ D

F

I

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน

5

13

5

8

1

1

-

44

43

13 13

15

7

1

-

1

-

-

50

50

2/2557

2

21

20

2

2

1

2

-

-

50

50

2/2557

-

3

17

15

13

2

-

-

-

50

50

2/2557

22 17

6

4

1

-

-

-

-

50

50

2/2557

7

9

21

8

3

3

-

-

-

51

51

2/2557

1

7

23

10

8

1

-

-

-

50

50

2/2557

7

13

14

12

3

1

-

-

-

50

50

2/2557

37 -

-

-

-

-

-

-

-

37

37

2/2557

3

15

7

3

1

2

-

-

38

38

2/2557

11 21

6

-

-

-

-

-

-

38

38

7

34

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา A

แผนไทย 1
11-115-305 ฝึก 2/2557
ทักษะวิชา
ชีพหัตถเวชกรรม
แผนไทย 1
11-116-301
การผดุงครรภ์
11-117-101
กฎหมายและ
จริยธรรมด้าน
สาธารณสุข
11-117-302
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการแพทย์
แผนไทย
11-113-305
ฝึกทักษะวิชา
ชีพเภสัชกรรม
แผนไทย 2
11-116-302
ฝึกทักษะการผดุง
ครรภ์

ร้อยละการกระจายของเกรด
B C+ C D+ D

B+

F

I

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน

24 12

1

-

-

-

-

1

-

38

37

2/2557

7

12

14

5

-

-

-

-

-

38

38

2/2557

3

10

11

8

5

1

-

-

-

38

38

2/2557

1

6

9

10

5

7

-

-

-

38

38

3/2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร
1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 (มคอ.1) เป็นตัวกาหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร (หลักฐาน 3.12) โดยลักษณะ
ของหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่นาศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้ปุวยและประชาชน ประกอบด้วยเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินิจฉัยและบาบัด รักษาโรคตามทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสาหรับบาบัดรักษาโรค หัตถเวช
กรรมแผนไทย เป็นการบาบัดรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสานัก และผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ การทาคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด การดูแลสุขภาพครอบคลุมทั้งการ
ปูองกัน การบาบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ต้องมีความรู้ความสามารถ

35

ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการคัดกรองโรค การ
สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น การติดตามวิทยาการ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน
การออกแบบหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผ น
ไทยประยุกต์ กระทรวงสาธารณสุข และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
2. มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆในการทาเวชปฏิบัติ และการ
พัฒนางานทางด้านการแพทย์ แผนไทย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ
3. มีทักษะ สามารถวางแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างมีระบบ และควบคุมให้งาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
5. มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการดาเนินงานด้านการ แพทย์
แผนไทยประยุกต์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
6. มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีความชานาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
เกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้กาหนดสมรรถนะของบัณฑิตของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรพ.ศ. 2554 โดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ. 1) ดังนี้
1. สามารถทางานในตาแหน่งนักการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ
2. สามารถทางานในตาแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลทุกระดับ
3. สามารถทางานในตาแหน่งอาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือองค์กรอื่น
4. สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5. สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. สามารถทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและให้บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
การจัดแผนการเรียนของหลักสูตรมี มคอ.1 เป็นตัวกาหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรจะเป็นผู้กาหนดการจัดแผนการเรียน และจัดให้มีความต่อเนื่องของแต่ละชั้นปี (มคอ.2) โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรทุก 5 ปี ซึ่งจะครบกาหนดการพัฒนาหลักสูตรในปี 2558 เพื่อให้เปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2559
โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีการ
วิเคราะห์สมรรถนะจากอาชีพ ต่างๆ มีการสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีสุ ดท้าย ทาแบบสอบถามนักเรียน และ
อภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจากภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนามาปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้น
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของศาสตร์ แ ละ
ความก้าวหน้ าในหลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลั ยการแพทย์แผนไทย มี
โครงการให้อาจารย์ประจาหลักสูตรอบรมที่เน้นส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าทันกับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีการปรับปรุงวิ ธีการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill)
เน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์นาการสอนรูปแบบ
Problem Base Learning (PBL) โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในวิชาชีพ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้นักศึกษาหาข้อมูลเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา รูปแบบการสอนดังกล่าว ได้นามาใช้ในรายวิชาเวช
ศาสตร์ทั่วไปสาหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 จากการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา พบว่า
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.60) (มคอ.3)
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.1 การกาหนดผู้สอน
ในการกาหนดผู้สอนอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกัน โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญจาก
สาขาที่ส าเร็ จการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน หากเป็นอาจารย์ใหม่ต้องสอนร่ว มอย่างน้อย 1 ภาค
การศึ ก ษา บางรายวิ ช ามี หั ว ข้ อ สอนที่ เ ป็ น หั ว ข้ อ เฉพาะที่ ต้ อ งใช้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น จะให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ ประสานผู้สอนและแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ พบว่าในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่
เชิญอาจารย์พิเศษ จานวน 5 รายวิชา ในปีการศึกษา 2557 มีรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษ จานวน 4 รายวิชา
(หลักฐาน 4.1)
ซึ่งมีจานวนลดลงเนื่องจากวิทยาลัยได้อัตราอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น
การก าหนดจ านวนรายวิ ช าที่ จ ะต้ อ งสอนเป็ น ไปตามเกณฑ์ ง านภาระขั้ น ต่ าของคณาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2552 ในประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลง
วันที่ 19 กันยายน 2552 (หลักฐาน 4.2) เพื่อกระจายภาระงานและให้อาจารย์ผู้สอนได้ทาหน้าที่ในภาระงานอื่น
ได้แก่ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์
จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เ กิดการเรียนรู้จากการกระทา ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทา ฝึกทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการ
แบ่งกลุ่มทางาน ซึ่งผู้สอนจะดาเนินการร่วมกับผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มย่อย มอบให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ศึกษาค้น คว้า แก้ปั ญหาจากกรณีศึกษา หรือปฏิบัติกิจกรรม ออกหน่วยตรวจรักษาผู้ปุวย ฝึ กปฏิบัติตาม
โรงพยาบาล ฯลฯ เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
รายวิชาปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย มีการให้ทาโครงงานวิจัย (Senio project) โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก 1 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีก 2 คน รับผิดชอบในการทาโครงงานของนักศึกษาจานวน 3-4 คน
ซึ่งในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนักศึกษาจะเลือกตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อเรื่องนั้นๆ โดยในปีการศึกษา 2557 มีโครงงานวิจัยทั้งสิ้น 3 เรื่อง (หลักฐาน 4.3)
สรุปภาระการสอนของผู้สอนทุกคนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 (หลักฐาน 4.4)
2.2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน
- การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
หลักสูตรกาหนดจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้จัดทา
และในแต่ละรายวิชาสามารถมีอาจารย์ผู้สอนได้ 2 คน แต่ในกรณีที่เป็นรายวิชาปฏิบัติอาจจะต้องมีอาจารย์ผู้ช่วย
สอนอยู่ในทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมด้วย
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- การกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา มคอ.3/มคอ.4
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทาในโปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุ รี
จากนั้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทาคัดลอก (copy) จากในระบบมาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบ
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 มีกรอบระยะเวลาการจัดทา ดังนี้
- การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ให้จัดทาก่อนเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 1 สัปดาห์
- การจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ให้จัดทาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น
โดยมีการกาหนดกากับติดตามและวิธีการ ดังนี้
คุณภาพ/ความเหมาะสม
1. แผนการสอน

ผู้ตรวจสอบ/กากับติดตาม
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2. การแบ่งน้าหนักการประเมินผล
ในแต่ละโดเมน

อาจารย์ประจาหลักสูตร

3. วิธีการประเมินผลของแต่ละ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
โดเมน
4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ คณะกรรมการทวนสอบ
เรียน
ผลสัมฤทธิ์

วิธีการ
ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตาม
มคอ.2 และระยะเวลาในการจัดทา
ตรวจสอบ มคอ.3 ให้เป็นไปตาม
Curriculum Mapping ของ มคอ.2
และมีสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบ มคอ.3 ให้เป็นไปตาม
Curriculum Mapping ของ มคอ.2
- ทบทวนจากข้อสอบ สอดคล้องกับที่
กาหนดใน มคอ.3
- ประชุมเปรียบเทียบผลการเรียน
ของนักศึกษาระหว่างรายวิชา

2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นกาหนดเป็นแผนการการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา โดยมีรายวิชาที่บูรณาการกับพันธกิจ ดังนี้
รายวิชา
(รหัสวิชา/ชื่อวิชา)
11-114-203
เวชกรรมแผนไทย 2

บูรณาการกับพันธกิจ
บูรณาการกับบริการวิชาการ
(โครงการเปิดบ้านแนะแนว
หลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) จัดระหว่างวันที่ 18-20
มกราคม 2558

วิธีการบูรณาการ/วิธีวัดความสาเร็จของ
การบูรณาการ
มอบหมายงานให้ นักศึ กษาฝึ กซักประวั ติ
โดยเก็บเป็น Case study (กรณีศึกษา)
ตามแบบฟอร์ม “แบบบันทึกข้อมูลผู้ปุวย”
ของสถานพยาบาลการแพทย์ แ ผนไทย
ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ที่ ม า ร่ ว ม
ชมบูธ นิทรรศการวิชาการของวิทยาลั ยฯ
ในงานวันสถาปนาฯ ระหว่างวันที่ 18-20
มกราคม 2558 ข้อมูลสอบถามในการซัก
ประวั ติ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป การ
ตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจสัญญาณ
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ชีพ และตารางบันทึกธาตุเจ้าเรือน เมื่อได้
ข้อมูลนักศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการซัก
ประวั ติ ม าวิ เ คราะห์ ก ารเจ็ บ ปุ ว ยและให้
คาแนะนาในแต่ละคน/วัดจากความถูกต้อง
ของใบงาน
โดยท าการบั น ทึ ก ลงใน
แบบฟอร์ม
3. การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่กาหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มี 6 Domain โดยมีผลการประเมินจากการกาหนดใน มคอ.2 ดังนี้
Domain
วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้
วิธีวัดและประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
1. สังเกตแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองและสังคมทุกรายวิชา
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
2.ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ กฎระเบียบ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่
2. สังเกตจากพฤติกรรมการทางาน
กาหนด
เป็นกลุ่มและการรายงานผล
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
3. กาหนดหัวข้อแสดงบทบาท
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สมมุติ ทางคุณธรรม จริยธรรม
และแสดงถึงการมีเมตตากรุณาและ 4. พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม
ความเสียสละ
ต่างๆของนักศึกษา
4. เน้นเรื่องการแต่งกายและการ 5. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง ตาม โดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าปฏิบัติงาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
5. การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและ
การอภิปราย
6. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้
ประสบความสาเร็จในชีวิต บรรยาย
2. ความรู้
1. บรรยายในชั้นเรียนทั้งทาง
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ
ทฤษฎีและผลงานจากภาคปฏิบัติ
2. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทา 2. ประเมินผลจากการสอบปาก
รายงาน
เปล่า
3. ทารายงานเปรียบเทียบความรู้ 3. ประเมินผลจากการทางานที่
จากห้องเรียนกับการทางานจริง
ได้รับมอบหมายและรายงาน
ภาคปฏิบัติ
4. ประเมินจากรายงานผล
4. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยาย การศึกษาดูงาน
5. ศึกษานอกสถานที่และทา
5. ประเมินจากผลของการอภิปราย
รายงาน
6. อภิปราย
3. ทักษะทางปัญญา
1. จัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1. ประเมินจากการรายงานผลการ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

เพื่อการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากกรณีศึกษา
2. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาหรือการทาโครงงาน/
ปัญหาพิเศษ
3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อตอบคาถามหรือแก้โจทย์ปัญหา
4. บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่
ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
1. กาหนดกิจกรรมที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา

ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลจากการฝึกทักษะ

1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและ
ผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ทางาน
2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่ง
กันและกัน
3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio)
ในการประเมิน
4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5. ใช้ผลการประเมินจากการ
ฝึกงาน
1. ทดสอบความสามารถทางการ 1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน
สื่อสาร โดยการสอบข้อเขียนและ และการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์
2. ประเมินผลจากการนาเสนอ
2. ฝึกปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้
ผลงาน
ซอฟต์แวร์ ในงานการแพทย์แผน 3. ประเมินผลงานการใช้
ไทย
คอมพิวเตอร์
3. ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้า 4. ประเมินผลงานจากการสรุป
ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบการเขียน หัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
รายงาน นาเสนอปากเปล่า และ
5. ประเมินผลจากการตั้งคาถาม
การนาเสนอด้วยสื่อต่างๆ
แล้วสังเกตวิธีการตอบ
4. ฝึกให้เสนอความคิดเห็นต่อการ 6. ประเมินผลจากการให้ความ
นาเสนอของผู้อื่น
คิดเห็นต่อการนาเสนอของผู้อื่น
1. การสอนโดยการสาธิต และฝึก 1. ประเมินผลจากงานการสังเกต
ปฏิบัติ
สถานการณ์จาลอง
2. จัดสถานการณ์จาลอง
2. ประเมินผลจากการสังเกต
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สห สถานการณ์จริง
กิจศึกษานอกสถานที่
3. ประเมินจากผลงานมอบหมาย
4. มอบหมายกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557
จากวิธีการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลที่กาหนดในหลักสูตรในรายวิชาส่วนใหญ่ คิด
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เป็นร้อยละ 100 สามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรได้วางแผน
ร่วมกับอาจารย์ที่สอนรายวิชาชีพพื้นฐานให้เชื่อมโยงการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาเข้าใจ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์มากที่สุด
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
รายวิช าของหลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยสามารถประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดยในแต่ละรายวิชาจะต้องมีการวางแผนและตรวจสอบ
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จากนั้น
จะต้องมีการกาหนดลักษณะที่จะวัดการเรียนรู้แต่ละด้าน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จของผู้เรียนว่ามี ผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดหรือไม่ โดยมีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวัดประเมิน
2. กาหนดพฤติกรรมที่สามารถวัดประเมินหรือสังเกตได้
3. กาหนดให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4. กาหนดให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านทักษะพิสัย
สิ่งที่ผิดปกติหรือไม่สามารถดาเนินการได้ มีดังนี้
1. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เนื่องจากบางรายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงปฏิบัติแต่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เป็นความ
รับผิดชอบหลัก จึงทาให้มีการวัดประเมินผลยาก
2. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (มคอ.2) มีการกาหนดผล
การเรียนรู้ว่ามีความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรฐานวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งในหมวดของรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์จะวัดประเมินผลยาก เนื่องจาก
ข้อจากัดของผลการเรียนรู้
แนวทางในการแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติ อาจจะต้องมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับรายวิชานั้น
3. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)
มคอ.5
การกากับการประเมิน
มคอ.5

ผู้ตรวจสอบ/กากับติดตาม วิธีการ
ระยะเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตรวจสอบในโปรแกรม
ภายใน 30 วันหลัง
Vision Net ของ สวท.
สิ้นสุดภาคการศึกษา
มทร.ธัญบุรี จากนั้นให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทาการคัดลอก (copy) จาก
ในระบบมาให้อาจารย์
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มคอ.6
มคอ.6

มคอ.7

ประจาหลักสูตรตรวจสอบ
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตรวจสอบในโปรแกรม
Vision Net ของ สวท.
มทร.ธัญบุรี จากนั้นให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทาคัดลอก (copy) จากใน
ระบบมาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรตรวจสอบและเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
หัวหน้าสาขา/ผู้อานวยการ ให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดทาให้แล้วเสร็จและส่ง
ให้กับหัวหน้าสาขา
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กาหนด

ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา

ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
KPI ที่ต้อง
ผลการดาเนินงานและ
เปรียบเทียบผลการ
(Key Performance
ดาเนินการในปี
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
ดาเนินงานกับเกณฑ์
Indicators)
การศึกษา 2557
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(มาจาก มคอ.2)
เกณฑ์
เกณฑ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง อาจารย์ประจา
ในปีการศึกษา 2557ได้มี

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ หลักสูตรอย่างน้อย การประชุม 4 ครั้ง โดยการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ ร้อยละ 80 มีส่วน
ประชุมในแต่ละครั้งได้มีการ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ร่วมในการ ประชุม กาหนดวาระการการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม เพื่อวางแผน ติดตาม และ
และทบทวนการ
ทบทวนการดาเนินงานของ
ดาเนินงานหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์/หลักฐานคือ
รายงานการประชุมหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม มีรายละเอียดของ
มคอ.2 ได้รับการรับทราบ

แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ หลักสูตร ตามแบบ การให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มคอ.2 ที่ สอดคล้อง หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา กับมาตรฐานคุณวุฒิ ประยุกต์ เมื่อวันที่ 4
(ถ้ามี)
สาขา/สาขาวิชา
กรกฎาคม 2555 และ
คณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2555 โดยใน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา

มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการ จัดทารายงานผลการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ดาเนินการของ

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
การจัดทา มคอ.2 ได้มีการ
พิจารณาจาก มคอ.1 ร่วม
ด้วย เนื่องจากมคอ.2
จะต้องมีความสอดคล้องกับ
มคอ.1 หลักฐานคือ มคอ.1
และ มคอ.2
มคอ.3 และ มคอ.4 ได้มีการ
จัดทาโดยใช้โปรแกรม
Vision Net ของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ธัญบุรี และ
ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
copy จากระบบเพื่อนามา
เก็บไว้ที่อาจารย์ประจา
หลักสูตรด้วย/หลักฐานคือ
ตารางรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปืดสอนทั้งหมด
ของทุกชั้นปี ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา และ มคอ.3/
มคอ.4
มคอ.5 และ มคอ.6 ได้มีการ
จัดทาโดยใช้โปรแกรม
Vision Net ของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ธัญบุรี และ
ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
copy จากระบบเพื่อนามา
เก็บไว้ที่อาจารย์ประจา
หลักสูตรด้วย/หลักฐานคือ
ตารางรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ของทุกชั้นปี ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา และ มคอ.5/
มคอ.6
ตามปฏิทินการศึกษาวัน
สุดท้ายของภาคการศึกษาที่

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่ กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิช าที่เปิดสอนในแต่ล ะปี
การศึกษา

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

2 ปีการศึกษา 2557 คือ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
ซึ่ง มคอ.7 จะดาเนินการ
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา โดยวิธีการจัดทา
จะใช้โปรแกรม Vision Net
ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มทร.
ธัญบุรี โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตร/หลักฐานคือ มคอ.
7
มีการทวนสอบ
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
ผลสัมฤทธิ์ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มี
นักศึกษาตาม
ดังนี้
มาตรฐานผลการ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 1
เรียนรู้ ที่กาหนดใน รายวิชา
มคอ.3 และ มคอ. 4 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มี 7
อย่างน้อย ร้อยละ
รายวิชา
25 ของรายวิชาที่เปิด - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มี 7
สอนในแต่ละปี
รายวิชา
การศึกษา
รวมรายวิชาที่เปิดทั้งหมดใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มี
จานวน 15 รายวิชา ดังนั้น
จานวนของรายวิชาที่สุ่มมา
เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์มี
จานวน 4 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาโภชนาการ
2. วิชาหัตถเวชกรรมแผน
ไทย 1
3. วิชาเภสัชกรรมแผนไทย
1
4. วิชาฝึกทักษะวิชาชีพเวช
กรรมแผนไทย 1
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มี
ดังนี้

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 5
รายวิชา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มี 7
รายวิชา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มี 6
รายวิชา
รวมรายวิชาที่เปิดทั้งหมดใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มี
จานวน 18 รายวิชา ดังนั้น
จานวนของรายวิชาที่สุ่มมา
เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์มี
จานวน 5 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาเวชกรรมแผนไทย 2
2. วิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถ
เวชกรรมแผนไทย 1
3. วิชาฝึกทักษะวิชาชีพ
เภสัชกรรมแผนไทย 1
4. วิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1
5. วิชาพยาธิวิทยาและพยาธิ
สรีรวิทยา
หลักฐานคือ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบฯ
(หลักฐาน 4.5)
และเอกสาร
การทวนสอบฯ (หลักฐาน 4.6)
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
มีการพัฒนา/
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ ปรับปรุงการจัดการ จัดการเรียนการสอน กล
สอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ การประเมินผลการ ผลการประเมินการ
แล้ว
เรียนรู้ จากผลการ
ดาเนินงานที่รายงานใน
ประเมินการ
มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
ดาเนินงานที่รายงาน ตามที่ผู้สอนมีการเสนอแนะ
ใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา ไว้ใน มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา/หลักฐานคือ มคอ.3
และ มคอ.5

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
อาจารย์ใหม่ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ได้รับการปฐมนิเทศ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้อง
ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการการทางาน
ต่างๆ โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดขึ้น นอกจากนั้นทาง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ยังได้มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่
เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ทุก
คน เพื่อให้คาแนะนาและ
กากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ใหม่ ในปี
การศึกษา 2557 มีอาจารย์
ที่ได้รับการปฐมนิเทศ
จานวน 10 คน ได้แก่
- นางสาวยุพา คงพริก
- นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
- นางสาวรสริน ทักษิณ
- นางสาวณกันต์วลัย วิศิฎ
ศรี
- นางสาวสายเพชร์ ประภา
วิชา
- นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
- นางสาวศิริกันยา สยมภาค
- นายสุรชัย เตชะเอ้ย
- นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
- นางสาวเอมอร ชัยประทีป
/หลักฐานคือ หนังสือคาสั่ง
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน อาจารย์ประจาทุกคน วิทยาลัยการแทย์แผนไทย
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ ได้รับการพัฒนาทาง มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายใน
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
วิชาการ และ/หรือ การให้อาจารย์ทุกคนไปฝึก
ครั้ง
วิชาชีพอย่างน้อยปี ประสบการณ์วิชาชีพใน
ละหนึ่งครั้ง
สถานประกอบการทุกคน
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และ
นามาใช้ในการเรียนการ
สอน/หลักฐานคือ แบบ

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี
หลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม ก.พ.
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

รายงานการได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ
จานวนบุคลากร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
สนับสนุนการเรียน มทร.ธัญบุรี ได้มีการ
การสอนได้รับการ
กาหนดให้บุคลากรสนับสนุน
พัฒนาวิชาการ และ/ การเรียนการสอนไปฝึก
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย ประสบการณ์วิชาชีพใน
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี สถานประกอบการทุกคน
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และ
นามาใช้ในการเรียนการสอน
แต่หลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต ไม่มี
บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
จากการสารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
พบว่ามีระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพหลักสูตร ในด้าน
- โครงสร้างหลักสูตร
- กระบวนการเรียนการ
สอน
- กิจกรรมนักศึกษา
- สภาพแวดล้อมของ
สถานทีเ่ รียน
- อาจารย์
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ
3.5
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
จากการสารวจภาวะการมี
งานทาของนักศึกษาพบว่า
มีงานทาร้อยละ 88.64
จากการสารวจบัณฑิตที่ได้
งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้น
เป็นไปตาม ก.พ. ร้อยละ

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

KPI ที่ต้อง
ดาเนินการในปี
การศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์

100
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการ
ผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

10
5
100
9
90

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
11-112-302 1/2557
นักศึกษามีผล
โภชนาการ
การเรียนเป็น
เกรด A ทุกคน

การตรวจสอบ
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียน

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
-

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ
เนื่องจากนักศึกษา
สามารถทาข้อสอบได้
คะแนนสูง มีการพรี
เซนต์งานหน้าชั้น
เรียนได้ดีเยี่ยม และ
การส่งรายงานและ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตาม
กาหนดระยะเวลา
อีกทั้งนักศึกษามี
ความตั้งใจใน
ห้องเรียน ใส่ใจงานที่
ได้รับมอบหมาย
มาตรการที่ดาเนินการ
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด
สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข
คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

มาตรการแก้ไข
มีการตรวจ
วิเคราะห์ข้อสอบ
ว่ามีการวัดผล
ตามผลการ
เรียนรู้ในแต่ละ
ด้านครบหรือไม่
ก่อนที่จะมีการ
จัดส่งข้อสอบ ทั้ง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
และสอบย่อย
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)
11-110-012 การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว
11-112-201 จุลชีววิทยา วิทยา
ภูมิคุ้มกันและปรสิตวิทยา

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)
1/2557 4.75
1/2557

4.50

11-112-202 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

1/2557

4.75

11-113-201 เภสัชกรรมแผนไทย 1

1/2557

4.71

11-114-202 เวชกรรมแผนไทย 1

1/2557

4.54

11-115-202 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 1/2557

4.53

แผนการปรับปรุง

มีการปรับวิธีการสอนให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
- ให้ศึกษาความรู้จากวิดิโอ
ประกอบการสอนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เข้าใจกลไกและ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา
รายวิชาที่สอนมากขึ้น
- ให้นักศึกษามีบทบาทในการ
เรียนการสอนมากขึ้นโดย
รูปแบบการทดสอบและการ
ซักถามอภิปรายเนื้อหาร่วมกัน
การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ
มีการปรับปรุงเพิ่มรูปแบบการ
สอนวิธีอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
รับทราบรายละเอียดของ
รายวิชาและผลการประเมินใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมาตลอดถึง
แผนการดาเนินการในปี
การศึกษาต่อไป
- มีการกาหนดวิธีการสอนที่
หลากหลายชัดเจนและมีสื่อ
การสอนที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมสถานการณ์จาลองใน
แต่ละส่วนให้ทันสมัยและเข้า
กับปัจจุบัน
- การสอนด้วย active learning
ให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้
บรรยากาศการเรียนการสอนไม่
น่าเบื่อ
- เพื่อให้นักศึกษาได้
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

11-122-102 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

1/2557

4.66

แผนการปรับปรุง

ประสบการณ์ของการปฏิบัติ
และสัมผัสกับบรรยากาศในการ
รักษาผู้ปุวยจริง ซึ่งด้วย
ศักยภาพอาจยังไม่ถึงขั้นลงมือ
ให้การรักษาได้โดยตรง แต่ใน
ส่วนที่นักศึกษาสามารถทาได้
คือการช่วยเหลือประคบให้
ผู้ปุวยหลังการรักษาของหมอ
ช่วยดูแลให้บริการในส่วนต่างๆ
ใรคลินิก โดยทางวิทยาลัยอาจ
จัดทาโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ได้มีโอกาสมา
ทางานในคลินิกแพทย์แผนไทย
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ
ช่วงปิดเทอม โดยอาจมี
ค่าตอบแทนเป็นรายเคสหรือ
รายวันตามความเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นความสนใจและ
เป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาได้
- มีการนานักศึกษาไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชามากขึ้น
- ปรับปรุงวิธีการสอนและเทคนิค
การสอนให้หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมและ
กระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึ้น
- การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัย ไม่สามารถประเมิน
ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ จึงควรมี
การปรับปรุงการประเมินผล
และวิธีการประเมินให้
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

11-122-207 พฤกษศาสตร์การแพทย์

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

1/2557

4.65

11-112-206 การสืบค้นทางเวชศาสตร์ 1/2557
ทั่วไป

4.53

11-112-207 วิทยาการระบาดสาหรับ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

4.51

1/2557

แผนการปรับปรุง

สอดคล้องและเหมาะสม
- ควรมีงบประมาณในการดูงาน
นอกสถานที่ (ดูอาจารย์ใหญ่)
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
เห็นจริง และควรจัดเป็น
โครงการประจาปีทุกปี เพราะ
ปัจจุบันนี้การดูงานต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาดูงาน
- ปรับวิธีการสอนโดยเน้น
ปฏิบัติการท่องจาและเรียนรู้พืช
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐานจากต้นสมุนไพรจริง
- มีการปรับวิธีการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน
มากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการสอน
แบบ active learning
- มีการเชิญวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้าน
พฤกษศาสตร์มาบรรยาย
มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้
นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
ปรับหัวข้อและเนื้อหา
รายละเอียดของรายวิชาให้
กระชับและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในแผนการสอน เน้น
ลักษณะการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนมีส่วนร่วมแบบ active
learning technique
- ปรับการสอนให้เป็นรูปแบบ
active learning เพิ่มขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ การทางานเป็นทีม
มากขึ้น
- ควรเปลี่ยนทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อ2 จากความ
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

11-112-208 เวชศาสตร์ทั่วไปสาหรับ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1

1/2557

4.60

11-112-302 โภชนาการ

1/2557

4.66

11-113-303 เภสัชกรรมแผนไทย 3

1/2557

4.50

11-114-304 ฝึกทักษะวิชาชีพเวช
กรรมแผนไทย 1

1/2557

4.48

11-115-304 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 1/2557

4.39

แผนการปรับปรุง

รับผิดชอบรองเป็นความ
รับผิดชอบหลัก เนื่องจาก
ลักษณะงานที่มอบหมายใน
รายวิชาเน้นการทางานเป็นทีม
นักศึกษาต้องวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันและวางแผนการทางาน
อย่างเป็นระบบได้
- พัฒนาสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น และทันสมัย
- จัดหาอุปกรณ์สาหรับการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
ให้พร้อม
- การจัดเตรียมห้องและอุปกรณ์
สาหรับการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
- การจัดให้นักศึกษาหาข้อมูลใน
สื่อการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตมาก
ขึ้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่ทันสมัย
และแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อการนาเสนอผลงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
- เพิ่มแบบฝึกหัด/การบ้านให้
นักศึกษา
มีการปรับปรุงเพิ่มรูปแบบการ
สอนวิธีอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น
มีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และ
จ่ายยา โดยให้ฝึกกับอาจารย์
ผู้สอนก่อนออกฝึกฯ จริง
การปรับปรุงในการสอนจะเน้นให้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
สาเหตุอาการ การตรวจโรคที่
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

แผนการปรับปรุง

เรียนมาได้อย่างมั่นใจโดยการ
แบ่งกลุ่มย่อยสังเคราะห์ความรู้
หลังเลิกฝึกปฏิบัติทุกครั้ง
11-112-101 ระบบสาธารณสุขและ
2/2557
การบริการทางการแพทย์
11-114-201 พื้นฐานเวชกรรมแผนไทย 2/2557

4.09

11-115-201 พื้นฐานหัตถเวชกรรม
แผนไทย

2/2557

4.16

11-122-101 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

2/2557

4.13

11-122-103 เคมีอินทรีย์สาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11-112-203 เภสัชเวท

2/2557

4.23

2/2557

4.18

11-112-204 พยาธิวิทยาและพยาธิ
สรีรวิทยา

2/2557

4.07

11-114-203 อาการวิทยาและโรค

2/2557

3.84

3.77

- นาหลักการของ Active
Learning มาใช้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนและเข้าใจมากขึ้น
- มีการติดตามนักศึกษาที่คาดว่า
จะมีระดับคะแนนต่ากว่าเกณฑ์
ที่กาหนดของรายวิชา โดยการ
นัดนักศึกษามาสอนเสริมเฉพาะ
ราย
- การปรับปรุงในการสอนจะเน้น
ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และ
การฝึกปฏิบัติมากขึ้น
- มีการจัดเตรียมเอกสารการ
สอนที่ใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา
มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษามาก
ขึ้น และเน้นการให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมนาเสนอ
มากขึ้น
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ
ปรับหัวข้อและเนื้อหา
รายละเอียดของรายวิชาให้
กระชับและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในแผนการสอน เน้น
ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและเพิ่มทค
นิคการสอนที่มีการกระตุ้นการ
เรียนมากขึ้น
ให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติการ
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

วินิจฉัยสาหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์
11-113-202 เภสัชกรรมแผนไทย 2

2/2557

4.12

11-114-203 เวชกรรมแผนไทย 2

2/2557

3.45

11-115-303 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 2/2557

3.94

11-122-205 มนุษย์ชีวเคมี

2/2557

4.20

11-112-209 เวชศาสตร์ทั่วไปสาหรับ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2

2/2557

4.35

แผนการปรับปรุง

ซักประวัติและตรวจร่างกายกับ
ผู้ปุวยจริงมากขึ้น
ในหัวข้อการสอนแนวทางการใช้
ยาในผู้ปุวย จะจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการจ่ายยาให้ผู้ปุวย
- นาหลักการของ Active
Learning มาใช้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนและเข้าใจมากขึ้น
- จัดเตรียมสถานการณ์จาลองใน
แต่ละส่วนให้ทันสมัยและเข้า
กับปัจจุบัน
- เพิ่มกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์มากขึ้น และให้
สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อ
- ประยุกต์การเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ให้มาก
ขึ้น
- ให้อาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาเอา
ความรู้มาบูรณาการร่วมกันได้
มากขึ้น เช่น รายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา
หากิจกรรมสอดแทรกการเรียน
การสอนให้นักศึกษาเกิดการ
ตื่นตัวและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
- พัฒนาสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น และมีความทันสมัย
- จัดหาอุปกรณ์สาหรับการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาค
ผลการประเมินโดย
การศึกษา นักศึกษา
มี(คะแนน ไม่มี
เฉลี่ย)

แผนการปรับปรุง

ให้พร้อม
- ปรับปรุงแบบประเมินการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
เพิ่มฐานการฝึกทักษะเพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น
- เพิ่มปริมาณของสถานที่ฝึก
ทักษะให้กับนักศึกษามากขึ้น
- เพิ่มการจัดอบรมทักษะทาง
วิชาชีพให้กับนักศึกษา
ตารางฝึกปฏิบัติควรจัดแบ่ง
นักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม

11-113-304 ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัช
2/2557
กรรมแผนไทย 1
11-115-305 ฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวช 2/2557
กรรมแผนไทย 1

4.18

11-116-301 การผดุงครรภ์

2/2557

4.31

11-117-101 กฎหมายและจริยธรรม
ด้านสาธารณสุข
11-117-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
แพทย์แผนไทย

2/2557

3.93

2/2557

3.87

11-113-305 ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัช
กรรมแผนไทย 2
11-116-302 ฝึกทักษะการผดุงครรภ์

3/2557

-

-

- จัดรียงลาดับเนื้อหาการสอน
บางหัวข้อใหม่ เพื่อความ
เหมาะสมของเนื้อหาและ
เสริมสร้างความเข้าใจของ
นักศึกษา
- กาหนดตัวอย่างงานวิจัยให้
นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
มากยิ่งขึ้น
-

3/2557

-

-

-

4.28

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
- จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51
- จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับ 4.01
- จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
- จานวนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.51

11 รายวิชา
16 รายวิชา
5 รายวิชา
1 รายวิชา
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
การเรียนรู้
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
คุณธรรม
- นักศึกษาบางส่วนยังขาดความ
จริยธรรม
กระตือรือร้นเกี่ยวกับการตรงต่อเวลาและ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายภายใน
กาหนดเวลา
- การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม นักศึกษาไม่ได้จัด
กิจกรรมด้วยตนเอง
ความรู้
- นักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับวิธีการ และมีการ
เตรียมตัวมาน้อย

-

-

ทักษะทาง
ปัญญา

-

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
- กาหนดเวลาให้ชัดเจนในการตรงต่อเวลา หากพ้น
กาหนดต้องมีการกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน

- ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
2/2558 จะระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณาและความเสียสละ
- มีการแนะนาวิธีการศึกษาในการทารายงาน โดย
ยกตัวอย่างจากนักศึกษารุ่นก่อนที่เคยทามา เพื่อ
เป็นแนวทางและให้แนวทางการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลกทรอนิกส์ เพื่อให้มี
ทางเลือกในการใช้ฐานข้อมูลอย่างกว้างขวาง
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองตามสื่อต่างๆ
และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมมาก
เนื้อหาการบรรยายของรายวิชามีเยอะ ทา ขึ้น
ให้นักศึกษาเบื่อ และหลับในเวลาเรียน
นักศึกษายังขาดความสนใจและการมีส่วน
ร่วมในการบรรยาย ถาม-ตอบ และ
- แนะนาแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าให้กับ
อภิปรายของเนื้อหารายละเอียดรายวิชา
นักศึกษา และแนะนาให้นาข้อมูลมาพิจารณา
ในการให้นักศึกษาไปค้นคว้าบางครั้ง
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนก่อนมีการนาเสนอและ
นักศึกษานาข้อมูลมาจากแหล่งของข้อมูล
รายงาน
โดยที่ไม่มีการกลั่นกรองแล้วนามานาเสนอ - ควรให้นักศึกษามีการฝึกจนคล่องก่อนที่จะลง
และรายงาน
ภาคปฏิบัติ และอาจจะเพิ่มกรณีศึกษาให้มากกว่า
เดิม
ใช้เวลานานในการทารายงานเนื่องจาก
- เปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักศึกษายังไม่เคยปฏิบัติจริงมาก่อน จึงทา นักศึกษามากขึ้น
ให้ขาดความมั่นใจ
- บรรยายด้วยวิธีเพิ่มโจทย์ปัญหา หรือกรณีศึกษาเพื่อ
กระตุ้นความสนใจ
ผลการประเมินด้านความรู้เมื่อใช้วิธีการ
สอนเหล่านี้ยังไม่น่าพอใจนัก
นักศึกษาบางคนขาดความสนใจในการฟัง
บรรยาย
การสอบปากเปล่านักศึกษาบางคนกลัว
- ติดตามและชี้แจงพร้อมสอบถามปัญหา และให้จับคู่
และไม่มาสอบ และบางคนประหม่าและ
สอบเพื่อลดความประหม่า
ตื่นเต้น ทาให้ตอบคาถามไม่ได้
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- นักศึกษายังขาดกระบวนการค้นคว้ากับ
- แนะนารูปแบบวิธีการค้นคว้า และเน้นให้นักศึกษามี
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า พัฒนาความคิด และวิเคราะห์มากขึ้น
จากงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดกรณีศึกษาที่ไม่ซับซ้อนแต่ครอบคลุมเนื้อหา
- นักศึกษาใช้เวลานานในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับนักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาจัดทาเป็นรายบุคคลก่อนที่จะมีการทา
เป็นรายกลุ่ม และให้นักศึกษามานาเสนอกับ
อาจารย์เป็นรายบุคคล จะได้ทราบว่าทาได้หรือไม่
- นักศึกษาบางรายที่วิเคราะห์กรณีศึกษา
- มีการกาหนดงานเป็นรายบุคคลให้มีการศึกษา
ไม่ได้ไม่กล้าที่จะมาปรึกษาอาจารย์ จึงทา
ตัวอย่างงานวิจัยให้มากขึ้น
ให้บางทีอาจารย์ไม่ทราบว่านักศึกษาทาได้
หรือไม่
- นักศึกษายังไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่าง
งานวิจัยได้ดี
- นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่ม

ทักษะ
- อาจารย์พูดคุยทาความเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
ความสัมพันธ์
ทางานกลุ่มและชี้แจงบทบาทของสมาชิกทุกคนใน
ระหว่างบุคคล
กลุม่ ให้เข้าใจ
และความ
- ให้สมาชิกในกลุ่มแจ้งอาจารย์ผู้สอน และเปลี่ยนให้
รับผิดชอบ
- การทารายงานกลุ่ม นักศึกษาบางคนไม่
ทารายงานเดี่ยว
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มในการทารายงาน
- นักศึกษามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ - อาจารย์มีการแนะนาวิธีการเชื่อมโยงของงานให้กับ
โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม แต่ยังขาดความ
นักศึกษาก่อน จากนั้นอาจจะมอบหมายให้นักศึกษา
เชื่อมโยงของงานและหน้าที่งานที่ได้รับ
ไปฝึกทาแล้วกลับมานาเสนอใหม่
มอบหมายของกลุ่ม
- อาจจะมีการกาหนดให้นักศึกษาประเมินกันเองใน
- นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการ
กลุ่ม
ทางานกลุ่ม
- ควรมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสาร ทางาน
กลุ่มมากขึ้น
- นักศึกษาบางคนยังไม่กล้าที่จะเป็นผู้นา
กลุ่มและยังมีบางคนยังสื่อสารกับเพื่อนใน
กลุ่มได้ไม่ดีนัก
ทักษะการ
- นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยการอ่านจาก - แนะนาให้นักศึกษาทาความเข้าใจก่อนการนาเสนอ
วิเคราะห์เชิง
สไลด์ทาให้ไม่น่าสนใจ และขาดความ
และให้นาเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและนาเสนอ
ตัวเลข การ
เข้าใจ
จากความเข้าใจ
สื่อสารและ
- แนะนารูปแบบการนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ให้กับ
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- นักศึกษายังขาดการเตรียมรูปแบบการ
นาเสนอและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประกอบการนาเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- นักศึกษาไม่กล้าเสนอความคิดเห็นหรือ
ถามเพื่อนเวลามีการนาเสนอ

- ควรเพิ่มการสอนทักษะด้านต่างๆ และให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติจริง

นักศึกษานาไปเลือกใช้
- มีการกระตุ้นให้นักศึกษาถามและเสนอความคิดเห็น
โดยตอนแรกอาจจะเป็นการสุ่มก่อน

- นักศึกษาขาดทักษะในการค้นคว้าข้อมูล
ทักษะในการนาเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็นต่อการนาเสนอของผู้อื่น
- การประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของ - ควรมีการปรับปรุงการประเมินผลและวิธีการ
นักศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ไม่
ประเมินให้สอดคล้องและเหมาะสม
สามารถประเมินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้
- นักศึกษายังขาดการบูรณาการความรู้ทาง - ปรับรูปแบบการสอนให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์
ทฤษฎีกับกรณีศึกษา
มากขึ้น
- ในรายวิชาพื้นฐานเวชกรรมแผนไทยไม่มี
ชั่วโมงปฏิบัติ ซึ่งรายวิชานี้เป็นเนื้อหา
- เสนอแนะไม่ควรเป็นความรับผิดชอบหลัก
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่จะนาไปสู่ขั้น
ต่อไป ดังนั้นในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัยไม่ควรเน้น

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
 มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 2 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

2

คน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ทาให้การเรียนการสอนล่าช้าและ
ไม่พร้อมก่อนใช้งาน
สะดุดกลางคัน
- ทาให้เกิดความไม่สะดวกในสอนและ
เสียเวลาในการแก้ไข
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับ
- ทาให้จัดตารางเรียนตารางสอนยาก
จานวนนักศึกษา
- นักศึกษาบางชั้นปีมีที่นั่งไม่เพียงพอ

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปิด
การเรียนการสอนในภาคการศึกษา
นั้น
บางรายวิชาที่สามารถไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (คลอง 6) ได้อาจจะต้องมี
การจัดตารางให้อาจารย์ไปสอนที่
มหาวิทยาลัยฯ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
1. ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้กาหนดแผนในการจัดสรรทรัพยากรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก
ข้อมูลที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้สารวจก่อนการเปิดภาคการศึกษาและส่งเสนอความต้องการให้กับสาขาวิชา
ในด้านวัสดุในการฝึกปฏิบัติ, ครุภัณฑ์ , ห้องเรียนภาคทฤษฎี,ปฏิบัติ,สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และหนังสือตารา
ประกอบการเรียนการสอน โดยพิจารณาให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา และได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จากข้อมูลการสารวจทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เสนอต่อ
สาขาวิชาและวิทยาลัย โดยมี
1.1 จานวนห้องเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย ในรายวิชาผดุงครรภ์ ที่ห้องปฏิบัติการมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น
1.2 หนังสือและตาราประกอบการเรียนหลัก โดยจัดสรรอย่างพอเพียงสาหรับนักศึกษาไว้ที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย และห้องสมุดของวิทยาเขต
1.3 วัสดุและครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน สาหรับการฝึกปฏิบัติและทาโครงงานของนักศึกษา
1.4 มหาวิทยาลัย ได้จัดทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยจัดทาห้องเรียน แบบ smart classroom
เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตร จึงได้เสนอต่อ วิทยาลัยฯ ในการจัดห้องเรียนในรายวิชา ผดุงครรภ์ โดย
เปลี่ยนเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อนักศึกษา รวมถึงส่งข้อมูลความต้องการ
ด้านหนังสือและตาราประกอบการเรียนหลัก และหนังสือประกอบการเรียนเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์
พิเศษ และจัดห้องเรียนแบบสัมมนากลุ่มให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเสนอต่อวิทยาลัยฯใน
การดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจด้านขนาดห้องเรียน
ปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้นาเสนอข้อมูลต่อสาขาวิชา และ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และได้มีการดาเนินการเปลี่ยนห้องเพื่อให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาและปรับปรุง
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ โดยจะประเมินผลความพึงพอใจในปีการศึกษาต่อไป
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
- ควรมีการบูรณาการร่วมกันทั้ง 4
ศาสตร์ โดยจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิ ช าฝึ ก ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่
โดยให้นักศึกษาฝึกทักษะในการทา
เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ครอบคลุม เวชกรรมแผน
ไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวช
กรรมแผนไทย และ/หรื อ ผดุ ง
ครรภ์ (ในผู้ปุวยบางกรณี)

ความเห็นของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิ ช าฝึ ก ทั ก ษะทาง
วิช าชี พทางการแพทย์แ ผน
ไ ท ย ป ร ะ ยุ ก ต์ จ ะ ท า ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ น ก า ร
ประกอบวิ ช าชีพ ในอนาคต
สามารถด าเนิ น การได้ ใ น
รายวิชาที่มีการลงฝึกปฏิบัติ
ที่ส ถานพยาบาลการแพทย์
แผนไทยประยุ ก ต์ วิ ท ยา
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
เนื่ องจากมีความพร้อมของ
ฐานฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ศาสตร์
และมีจานวนผู้มารับบริการ
เพียงพอต่อการศึกษาการทา
เวชปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ แ ผน
ไทยประยุกต์

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตรแจ้งผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดย
ให้ มี ก า รบู ร ณา การร ะหว่ า ง ศาสต ร์
การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการบาบัดรักษา
ผู้ปุวย ได้แก่ วิชาฝึกทักษะเภสัชกรรมแผน
ไทย 1, วิช าฝึกทักษะหัตถเวชกรรมแผน
ไทย 1 และการผดุงครรภ์ เนื่องจาก มีฐาน
ฝึกปฏิบัติที่สถานพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ วิทยาการแพทย์แผนไทย

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 มีนาคม 2558
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- อยากให้มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้นและเวลาเรียนในบาง - ตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รมี อั ต ราส่ ว นชั่ ว โมง
ทฤษฎีต่อชั่วโมงปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่ม
วิชามีชั่วโมงน้อยเกินไป
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (30:70) แต่ อ าจเพิ่ ม
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในรูปแบบอื่น
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
มีการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาโดยการเพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์
แผนไทย
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อยของตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ควรมีการบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 ศาสตร์ โดยจัดการ - สามารถจัดการเรียนการสอน โดยให้ มีการบูรณา
เรี ย นการสอนในรายวิ ช าฝึ ก ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ การระหว่ า งศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยที่ ใ ช้ ใ นการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่โดยให้นักศึกษาฝึก บาบัดรักษาผู้ปุวยได้
ทั ก ษะในการท าเวชปฏิ บั ติ ท างการแพทย์ แ ผนไทย
ประยุ กต์ครอบคลุ ม เวชกรรมแผนไทย เภสัช กรรม
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และ/หรือ ผดุงครรภ์
(ในผู้ปุวยบางกรณี)
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
การบูรณาการระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการบาบัดรักษาผู้ปุวยได้ จะดาเนินการได้ใน
รายวิชาที่มีการลงฝึกปฏิบัติที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาการแพทย์แผนไทย เนื่องจากมี
ความพร้อมของฐานฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ศาสตร์และมีจานวนผู้มารับบริการเพียงพอต่อการศึกษาการทาเวชปฏิบัติ
และพิจารณาจากรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ได้แก่ วิชาฝึกทักษะเภสัชกรรมแผน
ไทย 1, วิชาฝึกทักษะหัตถเวชกรรมแผนไทย 1 และการผดุงครรภ์
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้ว ผู้รับผิดชอบ
เสร็จ
การจัดเตรียมอุปกรณ์
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ฝุายช่างเทคนิค
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
สัปดาห์
การเรียนการสอน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ฝุายช่างเทคนิค
ห้องปฏิบัติการ
สัปดาห์
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
ตลอดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น
การวัดผลการเรียนรู้ทางด้าน ภาคการศึกษา
อาจารย์ประจา
ทักษะทางปัญญา ทักษะการ 1/2557
วิชา
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะทาการประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา (จาก
แผนการประเมินในครั้งนี้ที่
ประเมินในสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนการสอน)
การวัดผลการเรียนรู้ทางด้าน ภาคการศึกษา
อาจารย์ประจา
ความรู้จะแบ่งการวัดผลตาม
1/2557
วิชา
แผนเป็น 3 ครั้ง คือ สอบกลาง
ภาค การทดสอบย่อย และสอบ
ปลายภาค
การจัดเตรียมกรณีศึกษาที่
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 อาจารย์ผู้สอน
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละ
สัปดาห์
ส่วนของรายวิชา
การจัดเตรียมหนังสือที่ใช้ใน
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 อาจารย์ผู้สอน
การเรียนการสอนทางเวชกรรม สัปดาห์
แผนไทยไว้ให้นักศึกษาค้นคว้า
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมวิธีการ ตลอดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน
สอนให้หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษาที่ผลการเรียนไม่น่า
พอใจมีความกระตือรือร้นมาก
ขึ้น

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

สาเร็จ

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ
วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการ ก่อนเปิดภาคเรียน
จัดทาสวนสมุนไพรและส่งเสริม และตลอดภาค
ให้นักศึกษาได้ศึกษานอก
การศึกษา
สถานที่มากกว่า 1 ครั้ง
มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้
ตลอดภาคการศึกษา
นักศึกษา ได้แก่ การแยก
ประเภทของต้นไม้อย่าง
ละเอียด วิธีการปลูกและดูแล
พืชสมุนไพร
ปรับวิธีการสอนด้านการฝึก
ภาคการศึกษา
ปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ 2/2557
ในงานการแพทย์แผนไทย
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชา
ให้นักศึกษามีการฝึกเขียนและ ตลอดภาคการศึกษา
ท่องจาศัพท์ทางการแพทย์มาก
ขึ้น
ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ ตลอดภาคการศึกษา
กรณีศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความชานาญ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
ก่อนเปิดภาคเรียน 1
สอนภาคปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้ เดือน
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน
และผู้บริหาร

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ยังไม่สาเร็จ เนื่องจากต้องรอ
งบประมาณ

อาจารย์ผู้สอน

สาเร็จ

อาจารย์ผู้สอน

สาเร็จ

อาจารย์ผู้สอน

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ผู้สอน

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ผู้สอน
สาเร็จ
ฝุายวิชาการ ฝุาย
บริหาร งานพัสดุ
และจัดซื้อ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ไม่มี
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
- รายวิชาการสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป ได้มีการเสนอแนะให้ปรับหัวข้อและเนื้อหารายละเอียดของ
รายวิชาให้กระชับและเหมาะสมกับระยะเวลาในแผนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- การฝึกอบรมในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งในเขตและนอกเขตกรุงเทพฯ
หรือปริมณฑล
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558
แผนการปฏิบัติการ
จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
การนาหลักการของ Active Learning มาใช้ ใน
รายวิชา
การบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 ศาสตร์ โดยจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
การจัดทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษาก่อนจะมีการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษามีอัตราการสอบผ่านมาก
ขึ้น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ติดตามการจัดซื้อวัสดุฝึกให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
จัดสรรสถานที่ในการเก็บและการจัด Lab
ปฏิบัติการ ให้สะดวกต่อการใช้ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ตลอดภาคการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ก่อนมีการจัดสอบของแต่ละปี อาจารย์ประจาหลักสูตร

ภาคการศึกษา 2/2558

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอน และฝุายงาน
พัสดุและจัดซื้อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ฝุายบริหาร

ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์

